
proxecta

Festival de Fotografía xorde en 2008. Aposta pola utilización de espazos urbanos 
para usos culturais e a exploración de formatos, soportes e espazos expositivos non convencionais en 
relación ao fotográfico. A fotografía reconcíliase e reencóntrase co público, coa xente corrente da rúa que 
alimentou as cámaras dende a súa invención. Ese é o principal obxectivo do Festival de Fotografía Proxecta 
que se celebra cada 19 de agosto na localidade de Vilagarcía de Arousa.

Está aberto a autores de todo o mundo e conta cunha coidada programación dando sempre a oportunidade 
de participar a fotógrafos emerxentes.

Deseñado para os cidadáns, Proxecta conta coa súa implicación e coa dos axentes sociais na súa progra-
mación, execución e gozo.

Promoven e coordinan: José Luiz Oubiña e Miguel Riopa
Fotógrafos/as: Xosé Abad, Daniel Beltrá, Manu Brabo, Cristina Candel, Nacho Doce, 

Nacho Gómez, Federico A. López, Vítor Nieves, Marta Ramoneda e Extremeshooters.org

Casa da Xuventude do 2 ao 13 de novembro
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Marta Ramoneda. Tras licenciarse en dereito e en antropoloxía social e cultural, traballou uns anos no mundo da cooperación 
para posteriormente dedicarse á fotografía como freelance. En 2008 trasladouse a Pakistán, onde empezou a colaborar 
como fotógrafa con distintos medios internacionais e con UNICEF, para quen regularmente documenta os seus proxectos e a 
situación da infancia en diferentes lugares do mundo. No ano 2008 recibiu unah bolsa da Fundación La Caixa para realizar un 
proxecto denominado Khusra sobre a comunidade transxénero en Pakistán. Actualmente vive en Barcelona e colabora con 
medios como The New York Times ou The International Herald Tribune. Está representada pola axencia de fotografía Polaris 
Images e as súas imaxes apareceron en publicacións internacionais como Newsweek, Stern, Paris Match ou View Magazine.

Extremeshooters.org é unha comunidade privada de fotografía na rede, creada por un grupo de fotógrafos españois de 
diferentes disciplinas (reportaxe, deportes, arquitectura, moda, retrato, paisaxe, still-life...) co obxectivo de converterse en 
centro común de recursos. Serve como lugar de información e inspiración para calquera que desexe participar no intercambio 
de ideas e experiencias.


